
 

 

  

'कोल्डप्ले' बँडच्या काययक्रमावेळी मोदींनी संवाद साधला 
०१. 'ग्लोबल ससटिझन' या संस्थेसोबत सुरले प्रवास करणारा 'कोल्डप्ले' हा बँडच्या पटहला काययक्रम मुंबईत 

शटनवारी सादर झाला. या काययक्रमाच्या पाशयभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हहडडओ कॉन्फरन्न्सगद्वार े

काययक्रमासाठी जमलेल्या तरुणाईशी संवाद साधला.  
 

०२. जगाला वेड लावणाऱ्या या बँडने मुंबईच्या पाश्चात्य संगीतपे्रमींमध्येही उत्साहाची लाि उसळली आहे. 
 

 

 

रले्वे अपघातात १२० बळी 
०१. इदंरू येथून पािण्याकडे टनघालेल्या इदंरू-पािणा एक्स्पस्प्रेसचे तब्बल १४ डबे रुळांवरून घसरून झालेल्या 

भीषण अपघातात १२० जण ठार तर २०० हून अडधक प्रवासी जखमी झाले.  
 

०२. रटववारी पहािे तीनच्या सुमारास कानपूरनजीक पुखरायन या गावाजवळ हा अपघात झाला. अलीकडच्या 

काळातील हा सवायत भीषण रले्वे अपघात आहे. रुळाला तडा गेल्याने हा अपघात झाला असावा, असा 

प्राथटमक अंदाज आहे. 
 

०३. अपघातात ठार झालेल्यांच्या नातेवाइकांना पंतप्रधानांकडून दोन लाख रुपये तर उत्तर प्रदेश सरकारकडून 

पाच लाखाचंी मदत जाहीर करण्यात आली. रले्वेतफे साडेतीन लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. 

तर जखमींना ५० हजार रुपये देण्यात येणार असून टकरकोळ जखमींना २५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 
 

६ जून १९८१ - मध्ये वादळाच्या तडाख्यामुळे टबहारमध्ये मोठा अपघात घडला होता. या अपघातामध्ये रले्वे 

कोसी नदीत कोसळली होती. या दघुयिनेत ८०० प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. तर हजारहून अडधक प्रवाशी 

जखमी झाले होते. 
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१६ एटप्रल १९९०- टबहारमधील पिनाच्या जवळ एका रले्वेला आग लागल्याची घिना घडली होती. या 

अपघातामध्ये ७० प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.  

 

२० ऑगस्ि १९९५ - उत्तरप्रदेशमधील टफरोजाबादमध्ये नवी दल्लीच्या टदशेने जाणाऱ्या पुरुषोत्तम एक्स्पस्पे्रस 

आणण काललदी एक्स्पस्प्रेसची िक्कर होऊन अपघात घडला होता. या अपघातामध्ये २५० प्रवाशांनी आपला जीव 

गमावला होता. तर तेवढेच प्रवासी जखमी झाले होते. 

 

३ ऑगस्ि १९९९ - टदल्लीच्या टदशेने जाणारी ब्रम्हपुत्रा मेल आणण आसाम एक्स्पस्प्रेसची पडश्चम बगंालमध्ये 

झालेल्या समोरासमोर िक्कर होऊन अपघात झाला होता. यामध्ये २८५ प्रवाशांचा मतृ्यू झाला होता. तर या 

अपघातात ३१२ प्रवाशी जखमी झाले होते. 

 

२ डडसेबर २००० - कोलकत्तावरुन अमृतसरला जाणाऱ्या हावडा मेल आणण टदल्लीच्या टदशेने जाणारी माल 

गाडीची िक्कर होऊन ४४ प्रवाशांनी जीव गमावला होता.या अपघातामध्ये १४० प्रवासी जखमी झाले होते. 

 

१२ मे २००२ - नवी टदल्लीहून पिनाच्या टदशेने जाणारी श्रमजीवी एक्स्पस्प्रेस रुळावरुन घसरुन झालेल्या 

अपघातामध्ये १२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. 

 

९ सप्िेबर २००२ - हावडाहून नवी दल्लीच्या टदशेने जाणाऱ्या राजधानी एक्स्पस्प्रसच्या अपघातामध्ये १२० 

प्रवाशी मृत झाले होते. तर १५० प्रवाशी गंभीर जखमी झाले होते. 
 

 

 

इिंरनेि वापरात महाराष्ट्र देशात पटहल्या क्रमांकावर 

०१. सध्या देशात डडसजिल इडंडयाचा बोलबोला सुरू असताना महाराष्ट्र ाने इिंरनेि वगयणीदारांच्या संख्येत 

पटहला क्रमाकं पिकावला आहे.  
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०२. राज्यात २९.४७ दशलक्ष इतके इिंरनेिधारक आहेत. त्यानतंर ताटमळनाडू, आंध्र प्रदेश व कनायिक यांचा 

क्रमांक लागला आहे. सरकारी माटहतीनुसार माचयअखेर भारतात ३४२.६५ दशलक्ष इतके इिंरनेि वगयणीदार 

आहेत. 
 

०३. ताटमळनाडूत त्यांची संख्या २८.०१ दशलक्ष, आंध्रात २४.८७ दशलक्ष, तर कनायिकात २२.६३ दशलक्ष 

इतकी आहे. टहमाचल प्रदेशात सवायत कमी इिंरनेि वगयणीदार असून त्यांची संख्या ३.०२ दशलक्ष आहे.  
 

०४. शहरी भारतात इिंरनेि वगयणीदारांची संख्या ३४२ दशलक्ष असून, ग्रामीण भारतात ही संख्या १११.९४ 

दशलक्ष आहे. ताटमळनाडूत शहरी वगयणीदार सवायडधक २१.१६ दशलक्ष आहेत, तर उत्तर प्रदेशात ग्रामीण 

वगयणीदार सवायडधक म्हणजे ११.२१ दशलक्ष आहेत.  
 

०५. सरकारने डडसजिल इडंडयाला प्राधान्य टदले असून, भारत नेि प्रकल्प सवय २.५ लाख ग्रामपंचायतींना 

जोडण्यासाठी राबवला आहे. भूटमगत फायबर लाइन्स व इतर साधनांचा वापर करून इिंरनेिची सेवा देण्याचा 

प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकल्प तीन िप्प्यांत राबवला जात असून, माचय २०१७ पयंत १ लाख ग्रामपंचायती 

इिंरनेिने जोडल्या जाणार आहेत. 
 

पृथ्वीसारखा बाहय़ग्रह शोधण्यात वैज्ञाटनकांना यश 

०१. वैज्ञाटनकांनी सूयायजवळच्या एका ताऱ्याभोवती टफरणारा एक पृथ्वीसारखा ग्रह शोधून काढला आहे. त्याचे 

वणयन महापृथ्वी असा करता येईल.  
 

०२. हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा ५.४ पि मोठा आहे. बाह्यग्रह असलेल्या या ग्रहाचे नाव जीजे ५३६ बी असे ठेवण्यात 

आले असून, तो ताऱ्याच्या वसाहतयोग्य के्षत्रात नाही. त्याचा पररभ्रमण काळ ८.७ टदवस असून, त्याच्या 

ताऱ्याची प्रकाशमानता जास्त आहे.  
 

०३. तारा जी ५३६ हा तांबडा बिू तारा असून, तो तुलनेने थंड आहे. सूयायच्या जवळ तो आहे असे सांगण्यात 

आले. त्याची चुंबकीय आवतयने ही सूयायसारखीच असून, त्यांचा कालावधी मात्र तीन वषांचा आहे.  
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बंटदशकार पं. बबनराव हळदणकर यांचे टनधन 

०१. आग्रा घराण्याचे गायक आणण बंटदशकार पंडडत बबनराव हळदणकर यांचे टनधन झाले. ते ८९ वषांचे होते. 

५० वषांहून अडधक काळ शास्त्रीय गायनाने संगीतपे्रमींना मंत्रमुग्ध करणा-या हळदणकर यांच्या टनधनाने संगीत 

के्षत्रावर शोककळा पसरली आहे. 
 

०२. १९२७ मध्ये जन्मलेले प.ं बबनराव हळदणकर यांनी शास्त्रीय संगीताचे धडे उस्ताद खादीम हुसनै 

यांच्याकडून घेतले. पं. हळदणकर यांना कलेचा वारसा घरातूनच लाभला होता. त्यांचे वडील हे ख्यातनाम 

डचत्रकार होते.  
 

०३. सुरलेपणाबरोबरच तालावर प्रभुत्व असलेले, राग सादरीकरणामध्ये शुद्ध भाव जपण्याबरोबरच मोजकेपणा 

आणण चपखलता याचे टमश्रण असलेले आणण ख्याल गायनामध्ये ध्रुपदची परपंरा जतन करणार ेएकमेव घराणे 

अशी आग्रा घराण्याच्या गायकीची वैणशष्ट्य़े.  
 

०४. शास्त्रीय संगीतातील ५० वषायच्या योगदानासाठी हळदणकर यांना चतुरगं पुरस्काराने सन्माटनत करण्यात 

आले होते. याणशवाय संगीत नािक अकादमीच्या पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात आले होते. 
 

०५. आग्रा घराण्याचा वारसा तरुण टपढीने पुढे न्यावा यासाठी पं. हळदणकर यांनी अनेक यवुा गायकांना 

गायनाचे धडेही टदले. मुंबई टवद्यापीठात भारतीय संगीताचे प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी काम केले होते. त्यांच्या 

‘जुळू पाहणार ेदोन तबंोर’े या पुस्तकाला राज्य सरकारचा पुरस्कारही टमळाला होता. 
 

 

 

पी.हही.ससधूला चायना खलु्या बॅडममिन स्पधेचे टवजेतेपद 

०१. ऑललव्म्पक रौप्यपदक टवजेत्या भारताच्या पी. हही. ससधूने चायना खलु्या बॅडममिन स्पधेचे टवजेते पद 

पिकावले आहे. ससधूने चीनच्या सून यू टहचा पराभव करून आपले पटहलेवटहले सुपरसीररज टवजेतेपद साजर े

केले आहे.  
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०२. ससधूची ही कामटगरी ऐडतहाससक ठरली आहे. गेल्या ३० वषांमध्ये आजवर केवळ तीन चीन हयडतररक्त 

बॅडममिनपिंूनी ही स्पधाय सजकली होती. यात दोन भारतीय मटहला बॅडममिनपिंूचा समावेश आहे. याआधी ही 

स्पधाय सजकण्याचा पराक्रम सायना नेहवाल टहने केला होता. 

 

०३. पी.हही.ससधूची ही कामटगरी डतच्या आगामी स्पधांसाठी खूप मोलाची ठरणार आहे. कारण, या स्पधेआधी 

पी.हही. ससधूला डेन्माकय पाठोपाठ फ्रान्स सुपर सीररज स्पधेत दसुऱ्याच फेरीत पराभवाला सामोर ेजावे लागले 

होते.  
 

०४. त्यानतंर आता चायना सुपरसीररजमध्ये ससधूने पराभवाच्या धक्स्पक्स्पयातून सावरून स्पधेचे टवजेतेपद प्राप्त 

केले आहे. 
 

 

 

डॉ. डेन्िन कुली यांचे टनधन 

०१. डॉ. डेन्िन कुली यांचे अलीकडेच टनधन झाले. कुली यांनी त्यांच्या आयषु्यात टकमान १ लाख तरी हृदय 

शस्त्रटक्रया केल्या.  
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०२. मात्र जगातील पटहली हृदयप्रत्यारोपण शस्त्रटक्रया करण्याचा मान दडक्षण आटफ्रकेचे लिश्चन बनायडय यांनी 

त्याआधी पिकावला होता.  
 

०३. कुली यांनी मुलांच्या हृदयाच्या झडपा बदलण्यातही तंत्रज्ञान टवकससत केले होते.  
 

०४. ४ एटप्रल १९६९ रोजी एका मरणाऱ्या रुग्णाला दात्याचे हृदय टमळत नहहते, त्यामुळे त्याच्यावर त्यांनी 

कृटत्रम हृदयप्रत्यारोपण केले. नसैर्गगक हृदय टमळेपयंत हास्केल कापय नावाच्या इललनॉइसच्या त्या रुग्णाला ६५ 

तास सजवंत ठेवण्यात त्यांना यश आले, पण तो रुग्ण नंतर दगावला.  
 

०५. कुली यांनी वापरलेले कृटत्रम हृदय हे ह्य़ूस्िनच्या बेलर कॉलेज येथे डडबेकी यांनी तयार केले होते 

वैद्यकीय के्षत्रात एक मलैाचा दगड ठरणारी ती घिना होती.  
 

०६. कुली यांचा जन्म २२ ऑगस्ि १९२० रोजी ह्य़ूस्िन येथे झाला. टवद्यार्थथदशेत अ ॅथलीि असल्याने आपण 

शल्यकमायत प्रवीण झालो, असे कुली सांगत असत. 
 

०७. डॉ कुली त्यांना वडडलांप्रमाणे दतंशल्यडचटकत्सक हहायचे होते, पण ते हृदयशल्यडचटकत्सक बनले. अथायत 

ही वेगळी वाि त्यांना अजरामर करून गेली, कारण अमेररकेतील पटहली कृटत्रम हृदयरोपण शस्त्रटक्रया करण्याचा 

मान त्यांना टमळाला.  
 

०८. बाल्िीमोर येथील जॉन हॉपटकन्स संस्थेतून त्यांनी वदै्यकाची पदवी घेतली. हािय लंग मशीन वापरून 

शस्त्रटक्रया करताना द्याहया लागणाऱ्या रक्ताचे प्रमाण त्यांनी कमी केले, ही त्यांची मोठी कामटगरी होती.  
 

०९. टवद्यार्थथदशेत त्यांच्या मनगि व बोिांवर खेळताना पररणाम झाला होता तरी ते वेगाने शस्त्रटक्रया करीत 

असत. ते तंत्रकुशल शल्यटवशारद होते. ज्या काळात उपलब्ध साधने कमी अशा काळात त्यांनी केलेली ही 

कामटगरी प्रशंसनीय होती यात शंकाच नाही.  
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